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KULATÝ STŮL MŠMT K PŘÍPRAVĚ PŘEDSEDNICTVÍ ČR V RADĚ EU  

POLICY BRIEF 

Česká republika bude od 1. července 2022 do 31. prosince 2022 podruhé (poprvé v první polovině roku 

2009) předsedat Radě EU (české předsednictví dále jen „CZ PRES. Uvedené období je teprve druhým 

předsednictvím ČR v Radě EU, přičemž jeho zajištění zásadním způsobem ovlivní fungování resortu 

i roli ČR v rámci EU. 

Předsednická země se ocitá v pozici mediátora, když se snaží zajistit kompromis mezi členskými státy 

a také mezi institucemi EU u projednávaných téma, a nastavuje věcná témata a oblasti, kterými se 

Rada EU během dané doby zabývá. Při stanovování prioritních oblastí členský stát vychází z již přijatých 

strategických dokumentů a legislativy. Cílem je zajištění kontinuity fungování Rady EU, jejích politik 

a rozhodovacích procesů. Při přípravě předsednictví tak členský stát musí svůj přístup koordinovat 

nejen s ostatními unijními institucemi, ale i se dvěma členskými státy, s nimiž tvoří tzv. předsednické 

trio. V případě předsednictví ČR roce 2022 jsou těmito zeměmi Francie a Švédsko.  

Věcné priority Českého předsednictví v agendách MŠMT se připravují dlouhodobě na pracovní 

i politické úrovni, přičemž jejich stanovení nezáleží pouze na národních prioritách ČR, ale také na 

programu Evropské komise, Komisí připravovaných vlastních dokumentech a dlouhodobých prioritách 

a hodnotách EU. Zvolená témata přitom musí být relevantní pro většinu členských zemí EU, nemusí 

tak nutně pokrývat aktuální projednávaná témata v předsednickém členském státě. Na základě 

konzultací s partnery na úrovni EU i na úrovni národní byly pro předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022 

stanoveny následující prioritní oblasti. 

V oblasti výzkumu a vývoje se ČR plánuje zaměřit především na téma synergií mezi Evropskými 

strukturálními a investičními fondy, rámcovými programy EU pro výzkum a inovace, dalšími programy 

EU a národními zdroji a na téma výzkumných infrastruktur, přičemž k tomuto tématu předloží návrh 

Závěrů Rady.  

V oblasti vysokého školství by měl být dosažení evropského prostoru vzdělávání do roku 2025, včetně 

podpory Evropských univerzit nebo na uznávání vzdělávání a zavádění tzv. mikrocertifikátů, dokladů 

o výsledcích transparentně posouzeného krátkodobého studia. 

V oblasti školního vzdělávání se ČR plánuje zaměřit především na oblasti digitálního vzdělávání 

a posílení tzv. wellbeingu žáků i učitelů, a dále na zamezení předčasných odchodů ze vzdělávání, 

přičemž tyto priority  se budou tematicky promítat v rámci celého předsednictví.  

V oblasti mládeže se ČR hodlá zaměřit na mezigenerační dialog a solidaritu a dále na podporu 

Evropského roku mládeže 2022, který vyhlásila ve svém projevu o stavu Unie předsedkyně Komise, 

a na realizaci 9. cyklu Dialogu EU s mládeží. 

V rámci kulatého stolu budou v jednotlivých panelech krátce představeny uvedené prioritní oblasti. 

Následovat bude diskuze, zaměřená na věcné aspekty fungování politik v těchto oblastech a praktické 

zkušenosti panelistů.  

Cílem kulatého stolu je představit odborné veřejnosti zvolené priority a otevřít prostor pro sdílení 

zkušeností panelistů s možností diskuze k detailům jednotlivých zvolených priorit.  


